
Mgr. Anna Nováková 

 

Praha   28. 4. 2022 



Obecná pravidla 

 
 Sdílení souborů – program akce a  podklady rozeslat dříve 

 Pokud to jde, nastavit, že se účastníci nesmí přihlásit dřív, 
než organizátor 

 Připojit se o chvíli dřív, některé programy umí konferenci 
uzamknout pro opozdilé účastníky 

 Je vhodné se přihlašovat vlastním jménem a příjmením 

 Při větším množství účastníků se raději do debaty 
přihlašovat stisknutím symbolu ručičky 

 Zvuk  
• Raději používat mikrofon a sluchátka, ještě lépe v jednom zařízení 

(konferenční sluchátka) 

• Vypínat mikrofon 

 Nekvalitní připojení –vypnout kameru, jinak ji nechat,  lze 
pozorovat reakci ostatních 



Jitsi 

 Jitsi meet – videokonference 

 Používat Google chrom 

 Nevyžaduje registraci 

 Lze opakovaně používat stejnou adresu místnosti, POZOR!!! 

 Webové rozhraní nebo aplikace (v mobilu nutná aplikace) 

 Bezplatný pro 100 účastníků 

 Heslo pro vstup, čekací místnost 

 Místnosti přerušení 

 Lze připojit google nebo microsoft kalendář 

 Rovnocenné možnosti x jediný moderátor 

 Obrazovku sdílí i více lidí 

 Chat všichni i s vybraným účastníkem 

 

meet.jit.si  

 Skupina volných aplikací pro telefonování, schůzky a 
chatování 



ZOOM.COM 

 Google chrom 

 Možnosti se řídí typem účtu moderátora (registrace), 
ostatní nemusí mít registraci 

 Stáhnout aplikaci nebo webové rozhraní 

 S aplikací rychlejší, webové rozhraní více nastavení 

 Zdarma omezení (viz stránka), časové omezení překonat 
opětovným připojením, dvě osoby bez omezení času 

 Historicky problém s bezpečností 

 Registrace 
• pouze kontaktní mail 

• pro ověření věku zjišťuje datum narození 

• posílá ověřovací mail, potvrdit 

 Používání bílé tabule (pokud to jde, kvůli bezpečnosti ne) 

 Sdílení obrazovek 

 Místnosti přerušení 

 Čekací místnost 

 

 



Google 

 Ideálně prohlížeč Chrom 

 Všechny aplikace jsou v nabídce aplikací domovské 
stránky Google 

 Duo nejjednodušší, bezplatné 
• Pouze telefonní hovory, vyžaduje tedy telefonní číslo  

• Max. 12 účastníků, nemá chat, zábavné efekty, skupiny 

 Chat (bývalý Hangouts Google, ubrány některé jeho 
funkce),  
• Chatování, v chatu je povolena kamera 

• Dostupný všem s účtem Google 

• Max. 25 uživatelů,  

• Memá sdílení obrazovky 

 Google meet 



Meet.google.com 
 Videokonference 

 Původně pro firmy 

 Prohlížeč Google Chrom 

 Nástrojů konference a možnosti připojení se řídí typem účtu organizátora 

 Nedá se nastavit heslo 

 Stačí webové rozhraní, lze se připojit z mobilních zařízení 

 Přepis hovoru (jen pro AJ)  

 Sdílení obrazovky 

 Žádosti o připojení - u okamžitých schůzek všichni, u plánovaných přihlášení 
z mailu, pak žádají jen cizí 

 Omezení pro zdarma: 
• Organizátor musí mít účet, účastníci omezené možnosti ovládání účastníků 

• Komunikace dvou osob bez omezení 

• Max. 100 osob, max. 1 hodina 

• Integrace s kalendářem Google (plánování schůzek) 

• Účastníkům bez účtu Google se účast musí povolovat i když se připojovali přes 
pozvánku 

• Chat jen mezi všemi 

• Soubory pouze nabídnout pomocí plánované schůzky v rámci pozvánky nebo sdílením 
obrazovky 

• Pokud je připojená kamera, pak vizuální efekty 



teams.microsoft.com 

 Nutná registrace, vyžaduje telefonní číslo 

 Stáhnout aplikaci nebo webové rozhraní 

 Zdarma vyžaduje pro chat registrované 

 Zdarma výrazný úbytek funkcí 

 Někdy špatná odezva u problémů s 
přihlášením (až 14 dnů) 

 Chat se sdílením souborů 

 Chat v konferenci jen všichni 

 Schůzky okamžité i plánované 

 60 minut až 100 lidí 

 


